KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w związku z
przynależnością małoletniego zawodnika do WARTA POZNAŃ S.A, Administratorem Państwa danych
osobowych
jest
WARTA
POZNAŃ
S.A.
(ul.
Spychalskiego
34,
61-553 Poznań), zwany dalej „Warta Poznań S.A.”.
2. Warta Poznań S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r., a w przypadku przetwarzania szczególnych kategorii
danych osobowych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu prawidłowego wykonania zawartej umowy.
3. Warta Poznań S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu marketingowym, w szczególności publikowania informacji
o wydarzeniach sportowych z udziałem zawodników, ich sukcesach i osiągnięciach, jeżeli odpowiednia zgoda
została w tym zakresie wyrażona, natomiast w zakresie danych dotyczących zdrowia Zawodnika – w celu
dbałości o zdrowie zawodnika, zapobiegania wystąpieniu kontuzji oraz urazów, utrzymania optymalnej
kondycji psychofizycznej zawodnika.
4. W związku z realizacją umowy, Administrator przetwarza m.in. następujące dane osobowe zawodnika oraz
strony umowy niebędącej zawodnikiem: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania (adres do
korespondencji), adres mailowy, numer telefonu, data urodzenia. Po podaniu przez wskazanych wyżej danych
osobowych są one zamieszczane w zbiorze danych prowadzonym przez Warta Poznań S.A. są w nim
przechowywane do czasu wygaśnięcia członkostwa zawodnika w Warta Poznań S.A., a także przez czas
wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach wskazanych w pkt 3 powyżej, Administrator
przetwarza następujące dane osobowe zawodnika: imię i nazwisko, pseudonim, data i miejsce urodzenia,
wizerunek, dane dotyczące zdrowia zawodnika, w szczególności dane dotyczące zmęczenia, ilości i jakości snu
oraz dolegliwości mięśniowych. Po podaniu przez zawodnika wskazanych wyżej danych osobowych są one
zamieszczane w zbiorze danych prowadzonym przez Warta Poznań S.A. (dotyczy danych związanych ze
stanem zdrowia zawodnika) lub w aplikacji mobilnej Actimet. Po zapoznaniu się z regulaminem aplikacji
mobilnej zawodnik samodzielnie wprowadza wymagane dane. Dane są w nich przechowywane do czasu
wygaśnięcia członkostwa zawodnika w Warta Poznań S.A., a także przez czas wymagany przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
6. Zawodnik lub jego opiekun prawny może nie wyrazić zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych
osobowych, jednakże może to skutkować nieosiągnięciem celów opisanych w oświadczeniu. Z kolei brak zgody
na przetwarzanie danych w celach marketingowych uniemożliwi Administratorowi m. in. informowanie
o indywidualnych sukcesach Zawodnika oraz wydarzeniach, w których brał udział, jak również zamieszczania
danych Zawodnika takich jak jego wizerunek na materiałach promocyjnych Administratora.
7. Wyłącznym odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowy oraz danych
dotyczących zdrowia jest Warta Poznań S.A. oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w
jego imieniu, a także podmioty, z którymi Warta Poznań S.A zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania
danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody ma
wykorzystanie marketingowe mogą być udostępniane do publicznej wiadomości osobom trzecim, w
szczególności na stronach internetowych i mediach społecznościowych Klubu.
8. Ponadto informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody – prawo do

cofnięcia tejże zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy jest warunkiem zawarcia
umowy, umożliwiającym jej prawidłowe wykonanie. Niepodanie wymaganych danych osobowych przy
zawieraniu umowy uniemożliwia jej realizację.
10. Państwa dane osobowe nie będą/mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
w celu realizacji umowy.
11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, za wyjątkiem danych dotyczących
zdrowia Zawodnika, wprowadzonych do aplikacji mobilnej.

